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abril: um mês cheio de esperança



Muito antes da chegada do Covid-19 nas 
comunidades mais vulneráveis do Brasil, 
chegou a sede, a fome, o desemprego, a 
desesperança, o descrédito na capacidade 
de resposta das políticas públicas, a 
perturbação, o medo de doença.

Uma realidade extremante dura para uma 
parte expressiva da nossa população, 
mergulhada em um ambiente de incertezas, 
insegurança e vulnerabilidade.

Mas nada disso nos trouxe imobilismo. Muito 
pelo contrário. Para tempos desafiadores, 
o que decidimos adotar foi coragem, 
capacidade de organização, união, 
solidariedade e ação!

Sim, ação! Afinal, tem milhares de famílias 
que dependem das oportunidades, sociais, 
assistenciais, emocionais e espirituais que 
levamos ao sertão. Não podemos parar.

No mês de abril, apesar do quadro de 
quarentena, a necessidade dos vulneráveis 
não nos passou desapercebida.. Nossos 
missionários estiveram guardando as 
recomendações da OMS de segurança em 
favor da saúde e da vida e realizando todo 
tipo de assistência que lhes foi possível.



06comunidades rurais receberam visitas da nossa equipe: 
comunidades do Contente, Roça de Baixo, Angical, Imbuzeiro e Sombrio.
 
O objetivo das visitas é levar o evangelho de Cristo Jesus para as famílias 
e mantimentos que o Instituto Livres recebeu da voluntária Pra Andréia 
Silveira, que tem feito campanhas de arrecadação de cestas básicas 
para o sertão. Em todas as casas visitadas, as famílias foram presenteadas 
com bíblias e a equipe pode orar por cada família.

Realizamos reuniões nas casas, do projeto Tempo Livre, de forma mais 
tímida, mas não paramos! Os encontros de aconselhamento individual e 
oração também foram bem marcantes nesse mês.

27encontros de aconselhamento e discipulado!

123famílias foram alcançadas e beneficiadas 
diretamente com nossas ações assistenciais e de evangelização, 
discipulado, acompanhamento.



23 pessoas aceitaram Jesus em suas vidas 
durante nosso tempo com elas e estão sendo acompanhadas 
pelos pastores e missionários Livres em Paulistana.

37famílias das comunidades quilombolas Roça 
de Baixo, Angical e Sombrio receberam cestas básicas, água 
potável, máscaras e itens de higiene pessoal.

ganhamos 2.000  mudas de 
árvores frutíferas e ornamentais!

380mudas foram plantadas na 
comunidade quilombola do Contente. Essa iniciativa, além 
de gerar a longo prazo subsistência para as famílias, promove 
integração, sentimento de pertencimento e cuidado com o 
local onde eles vivem.



A escola estadual CETI Santana da Silva também recebeu o 
plantio de mudas! Os alunos nao puderam participar, mas a 
diretora não poupou energias e colocou a mão na massa! Ou 
melhor: as mãos na terra.

“Essa ação vai embelezar a escola para os nossos 
alunos, tornando o ambiente de aprendizado deles 
ainda mais agradável e com frutos que as crianças 
gostam demais!”, Lucicléia.

Nossos missionários também se dedicaram a visitar os 
acamados no Hospital Municipal, orar por eles, levar algum 
conforto e esperança e estiveram na rádio da região 
orientando a população sobre as medidas relativas ao 
convid-19, bem como compartilhando mensagens de fé!

386 pessoas alcançadas com amor, 
assistência e com o reino de Deus!

Orem conosco, amados, pelos desafios que temos 
enfrentado que são as pessoas deprimidas, com falta de 
perspectiva em relação à vida, contudo, muito receptivas 
Àquele que é Fiel e Gracioso!
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